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Vorig jaar haalden we in de nieuwsbrief al enkele interna-
tionale sites aan, nu blijven we in eigen land waar de web-
sites van plaatselijke vogelwerkgroepen als paddestoelen
uit de grond blijven schieten, zeker ook na het ontstaan
van Natuurpunt. In veel gevallen zijn het erg interessante
en regelmatig aangepaste, verzorgde sites waar je met ple-
zier geregeld eens gaat kijken en die zeker een meer-
waarde geven aan de regionale projectwerking. De invals-
hoeken en/of specialiteiten van elke site zijn verschillend
en daarom geven we er hier enkele, in willekeurige volgor-
de, weer:

Natuurpunt afdeling Schelde-Leie 
users.skynet.be/wielewaal

Een schoolvoorbeeld van een regelmatig aangepaste site
(dagelijks!) met massa’s informatie, voornamelijk omtrent
vogels. Indien je vanaop de startpagina richting ‘het Ween
Water Journal’ vertrekt, kom je terecht op een dagelijks
overzicht van de belangrijkste waarnemingen uit de streek,
talloze links naar allerlei wetenswaardigheden, interessan-
te sites enz…. Bijzonder interessant ook om tijdens de
trekperiode in te schatten wat er allemaal aan het doorko-
men is! De site is al enige tijd oud en kan ondertussen
rekenen op een flink aantal medewerkers. Het belang van
de regelmatige updates kan niet genoeg onderstreept wor-
den! Je vindt er verder ook info omtrent reizen, determi-
natieproblemen enz…

Natuurpunt Noorderkempen
www.noorderkempen.be

Een ook al enige tijd oude site die recent in een nieuw
kleedje werd gestopt en nu in feite een ‘Natuurportaal in
wording’ is voor de ganse (Antwerpse) Noorderkempen.
Voorlopig is vooral het onderdeel betreffende de vogelstu-
die echt uitgebreid. Dé blikvanger is hier ongetwijfeld de
online-databank waar geregistreerde waarnemers zelf hun
waarnemingen kunnen invoeren en tegelijkertijd ook
allerlei grafiekjes en overzichten te voorschijn kunnen
toveren op basis van hun eigen selecties. De databank
staat nog niet zo heel lang online, maar het spreekt voor
zich dat de resultaten ervan naar de toekomst toe alleen
maar beter kunnen worden. Je kan er de streekfenologie
opvragen, het aantalsverloop van te selecteren soorten
over een heel jaar, enz… Bijzonder nuttig om een duide-
lijk beeld te krijgen van de vogeltrek doorheen de streek.
Voorlopig iets minder waarnemers dan bij de vorige site,
maar het aantal groeit!

Natuurstudiegroep Dijleland 
members.tripod.lycos.nl/Wielewaal_Leuven/

Een erg verzorgde, uitgebreide site met aandacht voor
allerlei diergroepen. Er is duidelijk een erg goede regiona-
le werking en doorstroom naar de site, met overzichtelijke
periodeverslagen, inventarisatie-verslagen, korte meldin-
gen, de mogelijkheid tot het intekenen op een digitale
nieuwsbrief enz… Ook een bijzonder mooie vormgeving!
Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen
www.zwvlkoepel.be/vwg/

Websites

Alweer een vrij recente site met heel geregelde aanpassin-
gen, seizoensoverzichten, een uitgebreide links-pagina en
dit alles volledig gewijd aan vogels. De meesten kennen
deze site misschien van vorig najaar toen hier de alom
beruchte, maar zeker ook gebruikte (!) trekvoorspellingen
te vinden waren! Zowat alle trektellers in Vlaanderen kre-
gen er vroeg of laat wel mee te maken, een bijzonder ple-
zierig initiatief! 
Je vindt hier verder ook uitgebreide samenvattingen van de
regionale inzet in verschillende projecten waaronder de
watervogeltellingen en het atlasproject. Aan andere
samenvattingen wordt nog volop gewerkt, maar het is dui-
delijk dat ook deze site heel wat in z’n mars heeft en met
veel enthousiasme wordt onderhouden.

Vogelwerkgroep Durmevallei
www.geocities.com/durmevallei/index0.html

Alweer een mooi voorbeeld van een regelmatig aange-
paste en erg uitgebreide site waar tal van wetenswaardig-
heden te rapen vallen! Bekend ook nadat er vorig jaar
mooie foto’s van het geslaagde broedgeval van de
Ooievaar in Daknam op verschenen. Ook dit jaar zijn ze
daar weer aanwezig, dus binnenkort maar weer eens kij-
ken of het weer gelukt is! Misschien in de toekomst een
heuse webcam?

En er zijn er nog veel meer, maar plaatsgebrek dwingt ons
de bespreking ervan nog wat uit te stellen tot de volgende
nieuwsbrief, maar ze komen zeker aan bod! Je vindt ove-
rigens alle links naar de regionale Vogelwerkgroepen ook
op de links-pagina van het atlasproject. 

Glenn Vermeersch


